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מטרה

ההיבטים  להציג בפני התלמידים את חשיבות הטבלה המחזורית ואת 
: שלה

דוגמה לדרך בה מדענים מחפשים שיטה לעיבוד וארגון מידע -היסטורי  מחקרי היבט 
המתקבל  מתצפיות

ניתן היה לחזות את תכונותיהם של יסודות שעדיין  , על פי הטבלה שנבנתה-כימי היבט 
.  לא התגלו ובכך להקל על מציאתם וגילויים של יסודות חדשים



דוגמה לדרך בה מדענים מחפשים שיטה  -היסטורי  מחקרי היבט 
לעיבוד וארגון מידע המתקבל  מתצפיות

ניתן היה לחזות את , על פי הטבלה שנבנתה-כימי היבט 
תכונותיהם של יסודות שעדיין לא התגלו ובכך להקל על מציאתם  

.  וגילויים של יסודות חדשים



דיון התפתחות של תגליות במדע ובעבודת המדען

1864-הציע ב' פרופסור בלונדון קולג, (Newlands)ניולנדס

.  הטבלה המחזורית של היסודות לפי משקלם האטומיאת 

.  היסוד השמיני מתנהג כמן התו השמיני באוקטבה, לפיכך

ידי  -מחקרו לא התקבל על. האצילים טרם התגלוהגזים 

.האנגלית לכימיההחברה 

הוציא לאור לראשונה את הטבלה המחזורית  מנדלייב
גדולתו הייתה  . 1871-משופרת בוגרסה , 1869-ב

,  מהתכונות המדודותבכמה שהוא הטיל ספק , בכך
. השאיר מקום בטבלה ליסודות שטרם התגלווגם 

.כאלה שלא התאמתווהיו , ניחושים מוצלחיםהיו , אולם



1864, ניולנדסהטבלה המחזורית של 



מנדלייבהטבלה המחזורית הראשונה של 



מנדלייבשל המחזורית התפתחות הטבלה 



(ללא שמות היסודות החדשים)הטבלה המחזורית 



The EuChemS Periodic Table depicting element scarcity was unveiled and discussed at 
a EuChemS event in the European Parliament on Tuesday 22nd January 2019 

טבעייםיסודות 90

טכנציום Tc פרומטיאום Pm

מסומנים בלבן-מלאכותיים 



2018דצמבר , המרכז הארצי למורי הכימיה, כנס חנוכה



דוגמה לדרך בה מדענים מחפשים שיטה  -היסטורי  מחקרי היבט 
לעיבוד וארגון מידע המתקבל  מתצפיות

ניתן היה לחזות את , על פי הטבלה שנבנתה-כימי היבט 
תכונותיהם של יסודות שעדיין לא התגלו ובכך להקל על מציאתם  

:חדשיםוגילויים של יסודות 

קישור  ? מיהו היסוד החשוב ביותר? איך מוגדר יסוד? אלו יסודות התגלו
.  בינגו הטבלה המחזורית;לסרטונים אינטראקטיביים

• https://www.youtube.com/watch?v=fPnwBITSmgU

https://www.youtube.com/watch?v=fPnwBITSmgU


https://iupac.org/iupac-is-naming-the-four-new-elements-
nihonium-moscovium-tennessine-and-oganesson/

IUPAC (International Union for Pure and Applied Chemistry) is naming the four new elements 
Nihonium, Moscovium, Tennessine, and Oganesson

8 June 2016

IUPAC is naming the four new elements Nihonium, Moscovium, Tennessine, and 
Oganesson

Following earlier reports that the claims for discovery of these elements have been fulfilled [1, 2], 
the discoverers have been invited to propose names and the following are now disclosed for public 
review:

• Nihonium and symbol Nh, for the element 113

• Moscovium and symbol Mc, for the element 115

• Tennessine and symbol Ts, for the element 117

• Oganesson and symbol Og, for the element 118

• https://www.youtube.com/watch?v=h9bzQIsQMAI

https://iupac.org/discovery-and-assignment-of-elements-with-atomic-numbers-113-115-117-and-118/
https://www.youtube.com/watch?v=h9bzQIsQMAI




פעילויות הקשורות לטבלה המחזורית



(ר מרים כרמי"הצעה של ד)הצעות למשחקי קלפים 

1?

חסר,ביותרהקלהאצילהגז

פרושובלטיניתשמו.וריחצבע

היצירהלתהליךרמז,שמש

25%מהווה.בשמששלו

.השמשממסת

1?

.מאדרכה,אלקליתמתכת

נמצאולאפעילהיסוד

שלמלחים.בטבעכיסוד

להבהצובעיםהיסוד

בתעשייתמשמש.באדום

.והאלקטרוניקההסוללות

ממילההואהשםמקור

אבןפרושהשבלטינית

"אבנן"בעבריתשמוומכאן





Debate
?איזה יסוד הוא החשוב ביותר: נושא

ר מרים כרמי"הצעה של ד

מבנה מסודר•

של תרבות דיון  נורמות •

שלבלהפריע לדובר בשום אין •

סליחה גבירתי או סליחה  : תוך  עמידה הרמת יד וקריאה, שאלה בזמן המותרלהפנות •
.  אדוני

.  היד בבקשה לשבתנפנוף תוך , רשאי לא להיענות לבקשההדובר •

!אלא להתייחס לטיעונים שלהם, לתקוף את הדובריםאין 



בינגו הטבלה המחזורית



וראודהחניןידי -פעילות שפותחה על-חפש את המטמון 



Isotopes Matter (Peter Mahaffy)

https://www.isotopesmatter.com/

https://www.isotopesmatter.com/


קסמי הטבלה המחזורית

Ga

כפית גליום ניתכת במים רותחים

Tm = 30oC

https://www.youtube.com/watch?v=fjm_gQmed-0

Sn

המדים של אנשי הצבא של נפוליאון לא נסגרו בקור•

התפוררובאנטארטיקהנפט עשויים מבדיל מיכלי•

בדיל הופך לצורה סיבית ונפחית בטמפרטורה נמוכה

https://www.youtube.com/watch?v=fjm_gQmed-0


רעיונות נוספים באתר של המרכז הארצי למורי הכימיה

https://chemcenter.weizmann.ac.il/?CategoryID=1070&ArticleID=7386

מיצג•

–גילוי יסודות ותכונותיהם •

אפליקציה בטלפון חכם  

לפעילות כיתה

אמור לי מי שכניך ואומר לך מי אתה•



http://www.lmntology.com/

http://www.lmntology.com/

